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         Nr. ............./......................... 

 

           Avizat, 

         Prof. Neța Constantin Ciprian 

 

 

„CENTENARUL MARII UNIRI LA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PIATRA-NEAMȚ” 

 

Programul activităților dedicate aniversării a 100 de ani de la Marea Unire de la  

1 decembrie 1918 

 

 

I. ARGUMENT 

La 1 decembrie 1918 se aniversează 100 de ani de la realizarea României Mari, un moment 

istoric pentru poporul român, cu implicații majore în istoria ulterioară a țării. Importanța acestui 

eveniment și sacrificiul soldaților români pentru realizarea acestui ideal ne fac datori să celebrăm prin 

activități specifice la nivelul fiecărei școli.  

Prin astfel de activități, elevii devin părtași la istoria națională a României și prin afirmarea 

sentimentului patriotic, ei sunt purtătorii valorilor și tradițiilor românești. Spiritul național este în 

inima fiecărui român, dar cu ocazia centenarului, sufletul român trebuie să vibreze și mai mult odată 

cu îndeplinirea visului secular al tuturor românilor. 

Viitorii cetățeni ai țării, conducătorii zilei de mâine, trebuie să pornească în viață cu 

fundamente morale puternice, care au la bază dragostea pentru patrie și mândria de a fi român. Din 

acest motiv, activitățile desfășurate la acest ceas aniversar privesc în primul rând dezvoltarea 

spiritului civic al elevilor și prin angrenarea lor în activități cu caracter divers (istorie, muzică, dans, 

teatru, desen) se urmărește de asemenea implementarea gândirii că în pofida vicisitudinilor timpului, 

românul a luptat întotdeauna pentru idealurile sale. 
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Într-o societate dominată de diversitate și globalizare, este cu atât mai important să ne 

cunoaștem originile și trăsăturile de neam, iar acest moment aniversar, CENTENARUL MARII 

UNIRI, ne oferă acest prilej. 

 

II. PERIOADA: 1 decembrie 2017-1 decembrie 2018 

III. SCOP: Aniversarea centenarului Marii Uniri prin implicarea elevilor și a cadrelor 

didactice de la Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamț. 

IV. OBIECTIVE: 

1. Dezvoltarea sentimentului patriotic în rândul elevilor. 

2. Oferirea unor exemple pozitive pentru elevii școlii. 

3. Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei țării. 

4. Încurajarea elevilor să marcheze centenarul prin activități originale creative. 

5. Implicarea copiilor în activități de lucru individuale și în echipă pentru realizarea unor 

proiecte dedicate centenarului. 

6. Dezvoltarea unor competențe prin activități interdisciplinare. 

V. GRUP ȚINTĂ: Elevii și profesorii Școlii Nr. 2 Piatra-Neamț. 

VI. RESURSE: 

1. Umane: elevii școlii Gimnaziale Nr. 2 Piatra-Neamț (ciclul primar și gimnazial), 

respectiv cadrele didactice implicate în proiect. 

2. Materiale: spații școlare (săli de clasă, laboratorul TIC, sala de sport, holul școlii), 

Muzeul de Istorie și Arheologie, respectivechipamente asigurate de unitatea școlară 

(videoproiector,laptop, table interactive,hărți etc.) 

3. Financiare: cheltuielile sunt cuprinse în bugetul școlii, activitatea fiind susținută și de 

Asociația de Părinți a Școlii Gimnaziale Nr. 2 Piatra-Neamț 

VII. PARTENERI: Muzeul de Istorie și Arheologie Neamț, Asociația de Părinți a Școlii 

Gimnaziale Nr. 2 Piatra-Neamț. 

VIII. Coordonatori: 

● Neța Constantin-Ciprian – director 

● Postolică Steluța – director adjunct 

● Covasan Georgiana-Claudia – director adjunct 

● Nica Mihai-Andrei – profesor de istorie 

● Hudea Liliana – profesor de istorie 
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        IX. Colaboratori (cadre didactice). 

● Năstasă Dorina- profesor Educație Muzicală 

● Ciucanu Elena- profesor Educație Muzicală 

● Ciai Valentina- profesor Limba și Literatura Română 

 

X. PROGRAM DE ACTIVITĂȚI 

Nr. 

crt. 

Denumire Modalitate de realizare Perioada Responsabili 

1. Promovarea 

proiectului 

 

● Încheierea unor parteneriate 
cu Complexul Muzeal Județean 
Neamț, Unitatea Militară din 
Piatra- Neamț (Cercul Militar)  

● Discuții cu elevii și profesorii 
pentru propunerea de activități 

 

1.12.2017- 

31.05.2018 

săptămâna 

premergătoare 

Zilei Eroilor 

(Unitatea 

Militară) 

prof. Nica 

Mihai-

Andrei 

prof. Hudea 

Liliana 

 

2. ”Eroii de lângă 

noi” 

● identificarea urmașilor 

participanților la cele două 

războaie mondiale (veterani 

de război) 

● realizarea unor interviuri cu 

aceștia de către elevii claselor 

VII-VIII 

1.12.2017- 

31.05.2018 

 

prof. Nica 

Mihai-

Andrei 

prof. Hudea 

Liliana 

 

3. ”Istoria în cărți 

și la muzeu” 

● vizită la muzeul de istorie 

cu elevii clasei a VIII-a 

(Săptămâna Altfel) 

● identificarea marilor 

personalități participante la 

Marea Unire prin lecturarea 

unor cărți dedicate 

evenimentului 

1.12.2017- 

31.05.2018 

prof. Nica 

Mihai- 

Andrei 

prof. Hudea 

Liliana 

 

4. „Unirea în 

muzică și culori” 

● realizarea unor expoziții de 

desene, colaje având ca temă 

Unirea 

● momente artistice care să 

marcheze toate sărbătorile 

închinate eroilor neamului pe 

parcursul unui an de zile 

1.12.2017-1.12 

2018 

Profesorii de 

ed.muzicală, 

ed.plastică și  

istorie 
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5. ”Albumul 

Unirii” 

● realizarea unui album foto 

cu fotografii din epocă sub 

egida școlii 

noiembrie 2018 Coordonator

ii de proiect 

cu sprijinul 

Asociației de 

Părinți 

6. ”Istoria altfel” ●vizionare de film 

documentar referitor la 

context și evenimentele 

precursoare Marii Uniri 

- Școala altfel 

(26-31 martie) 

 

prof. Nica 

Mihai-

Andrei 

prof. Hudea 

Liliana 

7. „Stejarul 

Centenar” 

● plantarea unui stejar care să 

marcheze Marea Unire 

● așezarea unei plăcuțe 

comemorative lângă  stejarul 

plantat 

aprilie 2018 Elevii și 

cadrele 

didactice ale 

școlii 

 

8. „Anul Unirii” ● realizarea de activități care 

să marcheze etapele Unirii (1 

decembrie 2017, 27 martie 

2018, 28 noiembrie 2018) 

1.12.2017-

1.12.2018 

prof. Nica 

Mihai-

Andrei  

prof. Hudea 

Liliana 

prof. 

Năstasă 

Dorina 

prof.Ciai 

Valentina 

9. ”La ceas 

aniversar” 

●realizarea unei activități 

complexe care să marcheze 

100 de ani de la realizarea 

Marii Uniri. 

1.12. 2018 Coordonator

ii de proiect 

și partenerii 

implicați 

 

XI. EVALUARE: 

● Autoevaluare realizată de echipa de implementare 

● Număr de participanți la activități 

● Calitatea produselor realizate 

XII. MEDIATIZARE: 

      ●Pe site-ul școlii 

      ● În presa locală (Mesagerul de Neamț) 
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XIII. DISEMINARE:  

Activitățile desfășurate vor fi prezentate: 

     ●În cadrul Consiliului Profesoral 

     ●În intervenții ale directorului școlii în cadrul Consiliului de Administrație 

     ●În ședințe cu părinții 

 

         Coordonatori proiect, 

         Prof. Hudea Liliana 

         Prof. Nica Mihai Andrei 

 


